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credits
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Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
•
utifrån teoretiska perspektiv förklara ledarskapets betydelse för evidensbaserad vård,
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet
•
analysera och redogöra för ledarskap i förhållande till organisation, teamarbete och
personcentrerad vård
Färdighet och förmåga
•
planera, samordna och leda vård- och hälsoarbete för personer och grupper av
personer
•
identifiera styrdokument, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer och föreslå
användning av dessa för utveckling av omvårdnadsarbete
•
utifrån personcentrerat förhållningssätt utveckla en design för implementering av ett
förbättringsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
kritiskt värdera kvalitet och kvalitetsutveckling för ledning av vård- och hälsoarbete
i relation till samhälleliga villkor
•
värdera normers betydelse för ledarskap och dess konsekvenser för patienter och
medarbetare inom vård- och hälsoarbete
Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet och kandidatexamen med
huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt en kurs om minst 7,5 hp på avancerad
nivå inom omvårdnad.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom muntliga examinationer samt en plan för
förbättringsarbete med redovisning i seminarium.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Undervisning på engelska kan förekomma.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå
Successiv fördjupning
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